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INFORMACJE Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII
26 LUTY- Rozpoczynamy w kościele Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Na progu Wielkiego
Postu podejmujemy różnego rodzaju umartwienia między innymi rezygnacje z picia alkoholu. Dlatego
jest wystawiona Parafialna Księga Trzeźwości, do której można się wpisywać podejmując rezygnacje
z picia alkoholu dożywotnie lub na określony czas.
1 MARCA – ŚRODA POPIELCOWA. Rozpoczynamy w kościele okres Wielkiego Postu, który ma nas
duchowo przygotować na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Posypując głowy popiołem
wchodzimy na drogę pokuty i nawrócenia. Msze św. w tym dniu z posypaniem głów popiołem o godz.
900; o godz. 1630– Msza św. dla dzieci i o godz. 18 00. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post
ścisły i abstynencja.
5 MARCA – PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIGO POSTU. W tym dniu na wszystkich Mszach św.
rozpoczniemy nasze Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Będą one trwały do środy włącznie.
Codziennie będą dwie Mszę św. o godz. 9 00 i o godz. 1800. W środę będzie dzień spowiedzi św. Przed
południem spowiedź od godz. 800-900 po południu od godz. 1700– 1800.
Od 6 MARCA –poniedziałku do środy włącznie będą odbywać się rekolekcje dla dzieci naszej parafii
ze Szkoły Podstawowej nr 6 i 12.
8 MARCA – DZIEŃ KOBIET. Modlimy się za wszystkie niewiasty i polecamy je opiece Tej
najświętszej z niewiast – Matce Bożej.
13 MARCA – CZWARTA ROCZNICA WYBORU PAPIEŻA FRANCISZKA. Modlimy się o owocny
pontyfikat i zdrowie dla Ojca Świętego Franciszka.
17 MARCA- Dzień imienin naszego księdza proboszcza Zbigniewa. Niech Dobry Bóg Błogosławi
czcigodnemu solenizantowi ; obdarza zdrowiem i wszelkimi łaskami potrzebnymi w posłudze
kapłańskiej. Zapraszamy w tym dniu na Mszę św. w intencji księdza proboszcz o godz. 18 00.
24 MARCA W PIĄTEK zostanie uroczyście otwarte w naszym szpitalu OKNO ŻYCIA.
25 MARCA- UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. W tym dniu przeżywamy Dzień
Świętości Życia. Zachęcamy do udziału w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Modlimy się o
poszanowanie każdego poczętego życia, od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
W OKRESIE WIEKLIGO POSTU ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO
NABOŻEŃSTWACH WIELKOPOSTNYCH

UCZESTNICTWA W

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM - w niedzielę o godz. 17 30.
DROGA KRZYŻOWA – w piątki dla dzieci o godz.1630 a dla dorosłych o godz. 1730.
POAK informuje, że w dniach 24 – 26 marca, w Kęszycy koło Międzyrzecza, odbędą się rekolekcje
dla członków akcji kat. Rekolekcje poprowadzi ks. Zbigniew Czaja. Spotkanie odbędzie się w nowym
domu formacyjnym. Koszt uczestnictwa wynosi 140 zł. Zgłoszenia przyjmuje Ryszard Furtak, e-mail:
rfurtak@wp.pl, tel.694454454.tylko pogłębiona formacja może prowadzić do właściwego wyjścia i
głoszenia Chrystusa innym. Króluj nam Chryste!
Przypominamy, że „Caritas” naszej diecezji jest Organizacją Pożytku Publicznego, co daje możliwość
przekazywania 1% podatku dochodowego przez podatników. Oto numer KRS na który można
skierować 1% podatku: 0000 226818. Dziękujemy Gronu Wspierających Ubogich i wszystkim, którzy
składają dary dla potrzebujących. Niech Dobry Bóg wszystkim błogosławi!
ZMIANA TAJEMNIC ŻYWEGO RÓZAŃCA
Intencja Misyjna : Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez
modlitwę oraz w postaci pomocy materialnej.

,,WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE”
W mienionym miesiącu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności :
Śp. Jan Sznip – lat 81 ; Śp. Józef Trawiński - lat 70 oraz Śp. Zenon Śliwa lat 81.
Ich dusze polecamy Bożemu Miłosierdziu i pamiętamy o nich w naszych modlitwach.

K O M E N T A R Z E
W I E M, W C O W I E R Z Ę
SIEDEM SAKRAMENTÓW KOŚCIOŁA:
1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Eucharystia
4. Pokuta i pojednanie
5. Namaszczenie chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią
należy
do
„sakramentów
wtajemniczenia
chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być
zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że
przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie
łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania
(ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem,
otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób
jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi
świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i
uczynkiem oraz do bronienia jej”. Nazwa sakramentu
pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza
potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od
staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę
podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest
więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie
w wierze. Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy
człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął.
Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a
przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do
sakramentu pokuty. Szafarzem, czyli tym, który udziela
bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka
potrzeba, upoważnić do tego także innych księży. Obrzęd
sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk,
który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla
bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym przez
nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje
wyciśnięcie znamienia, znaku Ducha Świętego w duszy
bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa:
„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH
ŚW. JÓZEF, w. I
Oblubieniec NMP i patron Kościoła powszechnego. Żywiciel
Jezusa, jedna z najbardziej czczonych osób w chrześcijaństwie,
także w Polsce. Według Tradycji pochodził z Betlejem, był trzecim
dzieckiem pewnej rodziny z rodu królewskiego Dawida. Był
zdolnym cieślą, człowiekiem skromnym i pobożnym. Także wg.
Tradycji Kościoła, gdy miał ok. 30 lat, rabini wezwali
młodzieńców z rodu Dawida, wśród nich był i Józef. Rabini dali
każdemu z przybyłych kij i powiedzieli, że czternastoletnia
Maryja oznajmiła, iż nie potrafi tego wytłumaczyć, ale spodziewa
się dziecka. Józef zaręczył się z Maryją. Zanim zamieszkali razem,
poczęła z Ducha Świętego. Pobożny Józef nie chcąc jej zniesławić,
postanowił rozstać się z Nią po kryjomu. Wtedy we śnie ukazał mu
się Anioł Pański i przekonał syna Dawida, by nie bał się przyjąć
swej żony Maryi, gdyż to, co się w Niej poczęło, pochodzi z Ducha
Świętego. Urodzi Ona syna, a On(Józef) nada Mu imię Jezus. Gdy
Józef się zbudził się, uczynił tak, jak mu nakazał Anioł Pański i
przyjął swoją żonę. W chwili narodzin Jezusa, Józef miał około 30
lat, co w tamtych czasach oznaczało, iż był człowiekiem bardzo
dojrzałym. O św. Józefie dowiadujemy się w Ewangeliach także w
czasie spisu ludności, ofiarowania Jezusa w Świątyni, pokłonu
Trzech Magów, ucieczki do Egiptu i powrotu do Nazaretu. Przy
publicznym nauczania Pana Jezusa prawdopodobnie św. Józef już
wówczas nie żył. Umarł zapewne zanim Jezus przyjął chrzest.
Miał więc najpiękniejszą śmierć, bo na ręku Jezusa i Maryi.
Dlatego też pewnie uważa się św. Józefa za patrona dobrej
śmierci. Zacnego i o wielkiej cnocie opiekuna Pana Jezusa,
oblubieńca NMP – głowy Najświętszej Rodziny powołał sam Pan
Bóg. Stąd słusznie stawiają oni św. Józefa na czele wszystkich
świętych Pańskich, a Kościół mimo Wielkiego Postu, obchodzi jego
doroczną pamiątkę. Po raz pierwszy święto liturgiczne św. Józefa
obchodzono w IV wieku. Kult św. Józefa w Polsce datuje się od
wieku XI/XII, już wtedy obchodzono święto w Krakowie 19
marca. Święty Józef to „Stróż Zbawiciela” , tak pięknie nazwał
Go papież Jan Paweł II w adhortacji Redemptoris custos.
Pamiętajmy również, że św. Józef jest patronem rodzin, czyli nas
wszystkich zgromadzonych w Kościele Powszechnym.

WIERSZE WYBRANE
WSPOMNIENIE INNYCH ŚWIĘTYCH
„Z ciebie”
01.03. – św. Feliksa III, papieża † 492
- jak promienie ze Słońca,
04.03. – św. Kazimierza, królewicza
- jak woda ze źródła,
07.03.- św. Perpetuy i św. Felicyty, mężatki i męczennice
- jak deszcz z chmury,
08.03. - św. Beaty, męczennicy dziewicy
- jak miód z ula,
10.03. – św. Świętych 40 męczenników z Sebasty
- jak sok z owocu,
14.03. – św. Łazarza z Betanii w. I
- jak oliwa z oliwek,
17.03. – św. Patryka bpa
- jak ciepło z grzejnika,
20.03. – św. Agnieszki, dziewicy
- jak światło z żarówki,
31.03. – św. Balbiny, męczennicy
Tak moje życie z Ciebie… /ks. Michał Olszański/
Adres parafii p.w. św. Maksymiliana M. Kolbe: ul. Legnicka 2. 67-200 Głogów tel. 76/8352399 i 76/8335403
Proboszcz- ks. dziekan kanonik mgr Zbigniew Walaszek,
wikary - ks. mgr Krzysztof Batóg
Kancelaria parafialna czynna; we wtorki 1700- 1800, w środy; 900- 1000, piątki 1700-1800
Msze św. Codzienne o godz. 1800, w niedzielę; o godz. 700, 900, 1000 (w Domu Op. Społ.),1100, 1230 i 1830
Godzina Miłosierdzia Bożego w połączeniu z adoracją Najświętszego Sakramentu w każdy piątek o godz.15 00
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej; www.maksymilian.glogow.pl

Spotkania grup parafialnych; - A.K. w II czwartek każdego miesiąca, po mszy św. wieczornej, Caritas-w II wtorek każdego miesiąca po
mszy św. wieczornej, Odnowy w Duchu św.- w każdą środę po mszy św. wieczornej, Schola – w sobotę o godz. 10 00, ministranci - w
sobotę o godz.1000, żywy różaniec + zmiana tajemnic w ostatnią niedzielę miesiąca po mszy o godz.12 30 Zapraszamy do udziału w
pracach różnych grup parafialnych.
Informator powstał z inicjatywy Akcji Katolickiej pod patronatem duszpasterzy z naszej parafii
Opracowanie: Ryszard Herman

